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Kdyby bylo možné shromáždit všechny mýty a legendy nejrozší
řenější indické náboženské soustavy hinduismu, vyvstal by před
námi v celé své pestrosti ohromující a docela zvláštní svět. Svět
značně odlišný od reálného prostředí, v němž žijí jeho tvůrci;
svět obydlený velmi rozmanitými bytostmi, od prostých smrtelní
ků a všemocných svatých asketů až po uctívané bohy a děsivé pří
šery půlnočních pohřebišť; svět plný překvapivé barvitosti a fan
tazie, řídící se jinými pravidly, zásadami a logikou než reálný ži
vot, a přece se stále vracející k člověku, jeho všední skutečnosti
a sociálním vazbám; svět zdánlivě bezbřehý a ničím nespoutaný,
a přece jasně ohraničený okamžiky svého vzniku a zániku, a pro
to pevně zasazený do prostoru a času daných naší planetě.
Rekonstruovat tento svět v celé jeho úplnosti není však v lid
ských silách a možnostech. To není fráze ani nadsázka, nýbrž
strohá skutečnost. Hinduistická mytologie představuje ve svém
úhrnu tak obrovský celek, že jej nelze celý postihnout ani sebe
stručnějšími obsahy jeho součástí. Mytologický obsah má valná
část rozsáhlé sanskrtské literatury, která vznikala téměř po celá
tři tisíciletí. Její neodhadnutelná složka zůstává dodnes skryta
v nevydaných rukopisech a nové se dosud objevují. I když větši
nou nevynikají uměleckou hodnotou, obsahují leckdy právě
z mytologického hlediska nové a neznámé příběhy a především
nejrozmanitější verze a varianty populárních námětů. Převážně
zcela nezpracovaný zdroj tu představují zejména takzvané
s t h a 1 a p u r á n y čili "místní stará vyprávění", zachycující lo
kální tradice spjaté s jednotlivými chrámy, pol!tními místy a jiný
mi náboženskými lokalitami rozlehlé Indie. Pouhé přečtení
všech vydaných textů tohoto druhu by i od zdatného a pilného
sanskrtisty vyžadovalo několik desítiletí života.
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ho přání, ale podle karmanového zákona, který se nedá ničím
obejít.
Přestože všichni tvorové při kosmickém rozpuštění zahynou, nejsou
osvobozeni od znovuzrození, ale rodí se znovu podle kvality svého dří
vějšího dobrého či špatného karmanu. Proto když Brahma tvořil my
slí, zrodilo se z něho čtvero tvorů, od bohů až po nehybné předměty.
Když si Brahma přál stvořit čtyři typy "vod"- bohy, démony, předky
a lidi- využil k tomu síly, jež ryla v něm. Když se tak soustředil s přá
ním tvořit, začala se v Pradžápatim projevovat kvalita temnot, a tak
se zrodili z jeho stehna asurové. Brahma pak opustil své vlastní teto,
které mělo kvalitu temnoty, a teto, jež opustil, se stalo nocí. Stále si
však přál tvořit, vzal na sebe jiné tělo a našel (u něm) potěšení; pak
se zrodili z Brahmových úst bohové, v nichž převládala kvalita dob
ra. Opustil také toto tělo a to se stalo dnem, v němž kvalita dobra pře
važuje; proto jsou v noci mocní démoni a ve dne bohové.
Pak vzal na sebe jiné tělo, v němž tvořila podstatu kvalita dobra,
a jak myslel na sebe, že je jako otec, zrodili se z něho předkové. Pán
stvořiv předky opustil i ono teto a ono odvržené teto se stalo večerním
stmíváním, jež nastává mezi dnem a nocí. Pak vzal na sebe další tě
lo, jehož podstatou byla kvalita vášně, a z něho se zrodil lidský rod,
bohatě vybavený kvalitou vášně. Pradžápati i toto tělo rychle opustil
a ono se stalo časným úsvitem, svítáním. Proto když přichází světlo,
lidé jsou silní, a předkové se stávají silnými v době večerního stmívá
ní. Tak to čtveré, světlo úsvitu, noci, dne a večerního stmívání, jsou
těla boha Brahmy, jež slouží jako nádoby pro tři kvality.
Pak vzal ne sebe jiné teto, v němž ryla podstatou kvalita vášně,
a z Brahmy se zrodil hlad a s hladem se zrodil hněv. Pán pak stvořil
v temnotě rytosti, jež ryly vyzáblé hladem, znetvořené a vousaté, a ony
běžely k Pánu...
Když bůh Brahma stvořil tyto tvory, pobízen svými vlastními
schopnostmi a silami, stvořil z vlastní vůle ostatní. Ze své mladé
energie udělal ptáky, ze svého dechu ovce, ze svých úst kozy. Ze svého
žaludku a dvou boků stvořil Pradžápati krávy. Ze svých nohou udě
lal koně, slony, opice, voly, srnce, velbloudy, osly, antilopy a jiná zví
řata. Trávy, ovoce a kořínky se zrodily z chloupků na jeho těle...
Tak tvořil Brahma, první Stvořitel a bůh; a jakého karmanu do
sáhli v dřívějším stvoření, takový karman dostávali, jak ryli tvořeni
znovu a znovu: škodlivý nebo příznivý,· mírný či krutý, plný dharmy
i jejího opaku, pravdivý či nesprávný. A až budou znovu stvořeni,
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budou mít opět tyto kvality. A to ho těJilo. B1lh
Stvořitel srim obměnil
druhy a rozdílnost v.I:ech předmětů chápaných smysl
y. Tak jako se ob
jevují různé předzvěsti ročních dob, když se rok
rozbíhá, tak se na za
čátku každého věku objevují různé kvality tvorů
. A tak na začátku
každého eónu koná Brahma takovéto tvoření stále
znovu, neboť jeho
silou je vůle tvořit a síly jednotlivostí ho pobíze
jí, ary je stvořil.

STV OŘEN Í BYTOST Í
Současně se stvořením světa se vynořily různé problémy a potí
že, které Brahma řešil dalším stvořením. Tentokrát však ne stvo
řením nových světů, ale stvořením nových bytostí nadaných ur
čitými vlastnostmi, aby pomáhaly odstranit nesnáze nejen z po
zemského světa, ale i ze sfér nebešťanů. Jedním z nebezpečí, jež
ohrožovala svět, bylo například přelidnění. Brahma vyřešil po
dle Mahábháraty tuto otázku tím, že stvořil smrt:
Brahma, v době stvoření plný horečnaté energie, stvořil živé rytos
ti. Tato stvo'ření stárla a množila se, ale neumírala. Mezi tvory už
nebylo žádného prostoru, nerylo tam místa k žití - tak přeplněn byl
trojí svět. Brahma proto začal myslet na to, jak ry je mohl zničit, ale
přestože o tom stále přemýšlel, nemohl najít prostředky, jimiž ry jejich
zkázy docílil. Zachvátil jej hněv a ze v.\:ech otvorů jeho teta vyšlehl
plamen; tímto plamenem spaloval Brahma všechny končiny nebe.
Oheň zrozený z Pánova hněvu pálil nebesa, zemi i prostor mezi nimi,
celý vesmír, jenž se hýbe i je nehybný. Když se Brahma rozzlobil, v.\:ich
ni tvorové, pohybliví a nehybní, ryli spalováni žárem jeho hněvu.
Šiva Přepevný, který ničí sílu svých nepřátel, bůh s tmavými rozcu
chanými vlasy, promluvil k Brahmovi o bezpečí a útočišti; odebral se
k němu, protože si přál blaho pro všechny tvory. Zdálo se, že Brahma,
bůh splňující přání, zazářil, když řekl Šivovi: "Jaké přání ti mám dnes
splnit? Neboť tobě splním přání rád. Udetám vše, co si budeš přát, vše,
co máš na srdci. " Siva řekl: "Wz, že mám starost o živé tvory, které jsi
stvořil, Praotče. Oheň tvé energie všude spaluje tvory, a když je tak vi
dím, zmocňuje se mne lítost. Nehněvej se na ně, Pane všehomíra!"
,Já se na ně nehněvám," řekl Pradžápati, "ani si nepřeji, aby živí
tvorové přestali existovat. Ale uchýlil jsem se k tomuto ničení, abych
ulehčil Zemi. Bohyně Země mne neustále žádá, arych je zničil, poně
vadž pod tím břemenem klesá do vod. Přestože jsem dlouho uvažoval,
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Netřeba snad ani dodávat, že kdyby tutéž askezi třeba i se stej
ným cílem konal bráhmanský světec, byl by se mu Ráma, vtěle
ný Višnu, s úctou poklonil.
Převážná většina lidských hrdinů hinduistických mýtů se re
krutuje z řad bráhmanů a kšatrijů. Ti první ohromují zejména
silou, které nabyli askezí a sebeovládáním, ti druzí zase stateč
ností, obětavostí a štědrostí.
SVAT Í R Š IJOV É
Už ve védské literatuře se dozvídáme o sedmi velkých světcích
zvaných ršijové čili zřeci, kteří se zrodili z mysli boha Brahmy
a jejichž prostřednictvím předali bohové lidem védské hymny.
Později byli ztotožněni se sedmi hvězdami Velkého vozu. Jejich
počet byl později rozšířen. Totéž označení nebo titul - často ve
znění m a h á r š i, g. velký zřec - dostávali i další svatí muži, ať
už synové a potomci původních ršijů, nebo bráhmani, kteří
vlastním přičiněním, svatým životem a askezí získali nadpřiroze
né síly a schopnosti. V hinduistické literatuře je jich velmi mno
ho, a tak se tu budeme muset omezit jen na několik z nich, kte
ří zaujímají v mytologii přední místo.
V I Š V ÁM ITRA A VA S I Š T HA
Jak je všeobecně známo, hinduismus nepřipouští možnost změ
ny nebo nabytí kastovní příslušnosti a zejména už ne příslušnos
ti k v a r n ě; kdo se narodil bráhmanem, nemůže přestoupit do
kšatrijského stavu, a naopak. V ranějším starověku však tato zá
sada tak přísně neplatila, zejména pokud šlo o nabytí příslušnos
ti k určité sociální skupině. Pokud pak jde o její změnu, jsou
známy z mytologické literatury případy, kdy se stal kšatrija bráh
manem. Byl jím především Višvámitra, původně snad historická
postava - vůdčí osobnost některého védského kmene z oblasti
dnešního Paňdžábu.
Jako většina oblíbených mýtů vyskytuje se i příběh o tom, jak
se stal Višvámitra bráhmanem, v rozmanitých verzích. Takto jej
například vypráví první kniha Rámájany:

278

Višvámitra byl syn krále Gádhiho a po jeho smrti "po tisíc let
vládl zemi". Na jednom ze svých četných válečných tažení přišel
s vojskem k poustevně velkého světce Vasišthy. Rši ho uvítal, jak
se sluší uvítat hosta, a nabídl mu ovoce a kořínky, tradiční potra
vu poustevníků. Po přátelské rozmluvě projevil Vasištha přání
uctít vzácného hosta i celé jeho vojsko vydatnou hostinou. Viš
vámitra se tomu podivil, protože viděl, že v poustevně není žád
né jídlo, ale Vasištha zavolal svou černě skvrnitou krávu Šabalu
a přikázal jí, aby králi i všem jeho vojákům "nadojila vybranou
hostinu se šesti druhy chutí". A zázračná kráva jim dala všechno,
co jí bylo řečeno, takže se hosté dosyta najedli lahodného jídla.
Višvámitra byl okouzlen tímto nevídaným tvorem a zatoužil mít
krávu ve svém vlastnictví. Řekl proto světci, že ji od něho odkou
pí, a nabídl mu za ni sto tisíc obyčejných krav. Vasištha ovšem
odmítl vzdát se "plnitelky všech přání" a neustoupil, ať král zvy
šoval nabídku sebevíc. Tu se Višvámitra rozhněval a pokoušel se
krávu odvléci násilím. Šabala se dala do žalostného nářku a pro
sila svého pána, aby ji ochránil, ale Vasištha prohlásil, že proti
královské moci a zvůli nic nezmůže.
Kráva znalá moudré řeči odvětila nato světci:
"Slyš, bráhmane, pravou silou není síla kšatrijova.
Silnější než. kšatrijská je bráhmanova božská síla
a ta tvoje nemá mezí- není tvora silnějšího. "

Potom "nadojila" Vasišthovi mohutné oddíly vojáků- Peršanů,
Hunů a Řeků. Ale Višvámitra byl zkušený a mocný bojovník
a všechna Vasišthova vojska pobil. Kráva však chrlila další posily,
až Višvámitra podlehl i se svými sto syny přesile a byl zahnán na
útěk.
Porážka ho zdrtila, ale touha po odvetě byla silnější. Předal
vládu nad říší jednomu ze svých synů a sám odešel do Himála
je, aby sebeodříkáním a askezí získal pomoc boha Šivy. Po dlou
hé době vyplněné nejpřísnější askezí se mu to podařilo; Šiva
mu projevil svou náklonnost a Višvámitra si na něm vyprosil
zázračné zbraně. S nimi se pak vrátil k Vasišthově poustevně,
aby ji srovnal se zemí. Mezi oběma mocnými protivníky se roz
poutala strašná bitva, ale Višvámitra utrpěl další porážku a po
vzdychl si:
Hanba síle kšatrijově, když nestačí na bráhmana!
Pouhou holí zničil bráhman veškeré mé mocné zbraně.
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stvy naznačuje, že skutečný vy1dad je třeba hledat ve starém
postoji k bohům, jejichž božskost nepodléhá lidským mravním
kritériím.

D H A RMA
Ne všechny bengálské mangaly se v úvodních "božských" čás
tech přidržují celoindických puránských mýtů. V nejednom dí
le najdeme i mýtus o stvoření světa ve zcela odlišné verzi, u níž
badatelé zjišťují některé podobnosti s polynéskými mýty. V těch
to příbězích se jako Stvořitel objevuje dokonce jiné božstvo na
zývané Dharma, Dharmarádža nebo Dharmathákur, jakýsi ztě
lesněný Řád, v této funkci alespoň vzdáleně připomínající véd
ského Varunu.
Na počátku byla jen prázdnota zahalená tmou. V ní se objevi
la bublina, která se postupně změnila ve vejce, a z něho se zro
dil bůh Dharma; vznášel se v prázdnotě ve skořápce vejce, které
puklo. Tu si Dharma povzdychl a z jeho povzdechu se zrodila
slova (v jiných verzích zase zívl a objevila se vrána). Dharma se
škrábal ze svého těla trochu špíny, upustil ji do vody a tak vzni
kla země. Na ni se Dharma posadil, stvořil z kapky svého potu
ženu Ketaku, a tak přišla na svět první bohyně.
Na zemi stvořil Dharma řeku zvanou Bhalluka a na jejím bře
hu nechal vyrůst banijánový strom. Usedl pod ním, aby konal as
kezi, a sova střežila z větve banijánu jeho klid. Ketaka jednou za
toužila po svém manželovi a dala život Kámovi, ztělesněné tou
ze. Poslala Kámu, aby jí Dharmu přivedl. Když se Káma přiblí
žil k Dharmovi, pocítil bůh záchvěv touhy a na zem skanulo je
ho semeno. Sova je vložila do hliněného džbánu a pověřila Ke
taku, aby je jako prudký jed dobře střežila. Ale Ketace se už ne
chtělo bez manžela žít, a tak údajně smrtící jed vypila. Počala
z něho a porodila tři syny - Brahmu, Višnua a Šivu; Brahmu ze
svých úst, Višnua z čela a Šivu z lůna. Potom je všechny poslala
za otcem k řece Bhalluce, ale Dharma se před nimi učinil nevi
ditelným.
Aby syny podrobil zkoušce, vzal na sebe podobu polorozpadlé
mrtvoly vznášející se na vlnách řeky. Když tři božští bratři spatři
li plovoucí mrtvolu, Brahma i Višnu ji s nechutí odstrčili. Jedině
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Šiva v ní rozpoznal otce Dharmu a mrtvolu vylovil z vody. Sova
jim pak potvrdila, že Šiva má pravdu, a vyzvala bratry, aby otco
vo tělo spálili na místě, kde ještě nebyl nikdy nikdo zpopelněn.
Protože takové místo nemohli nalézt, vzal Siva otcovu mrtvolu
na klín, Višnu opatřil dříví a Brahma zapálil pohřební hranici.
Potom se Ketaka znovuzrodila jako Čandí a provdala se za Šivu.
Nakonec Brahma, Višnu a Šiva stvořili rozmanité tvorstvo obýva
jící všechny tři světy.
K nejzajímavějším a zcela nepuránským pokračováním toho
to mýtu patří jednak příběhy soustředěné kolem náthovského
kultu, jednak skladby uctívající samého boha Dharmu a často
nazývané d h a r m a m a n g a 1 y .
Hrdinou těch druhých je Láusen, syn vazalského krále Kam a
sena a královny Raňdžávatí. Byla provdána za svého muže až v je
ho velmi pokročilém stáří, ale velice toužila po potomstvu a uctí
vala boha Dharmu tak dlouho, až jí její přání splnil. Láusena ne
návidí a pronásleduje jeho strýc Máhudja, který byl proti sňatku
Raňdžávatí s Karnasenem; ale Láusen vyroste ve statečného mu
že a velkého bojovníka, který s Dharmovou pomocí překoná
všechny Máhudjovy nástrahy. Aby Dharma dokázal svou převahu
nad Čandí, Máhudjovou ochránkyní, pomáhá svému uctívači
Láusenovi vítězit především nad chráněnci mocné bohyně.
Strýc však v jeho nepřítomnosti uvězní oba jeho rodiče a hrozí,
že je nechá popravit; jako podmínku jejich propuštění požadu
je, aby Láusen přinutil slunce vyjít na západě. Láusen se proto
odebere na osamělé místo na březích Bhalluky a dlouho tam ko
ná tvrdou askezi, aby ho Dharma vyslyšel. Nakonec si na radu
své staré chůvy a Dharmovy oddané ctitelky usekne mečem vlast
ní hlavu a hodí ji do ohně jako obětinu. Nato Dharma skutečně
nechá vyjít slunce na západě a oživí Láusena i všechny jeho pří
buzné, které zatím zlý Máhudja pobil.
N Á T HOV É
Kořeny náthovského kultu je třeba hledat v prastarém indickém
přesvědčení, že člověk je schopen s pomocí jógické praxe a pod
vedením zkušeného duchovního učitele gurua osvojit si nadlid
ské schopnosti a stát se s i d d h o u, tj. dokonalým. Je přirozené,
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